
We schrijven janauari 2023  
 

De Kwakelbrug ligt aan de Kwakelsteeg en overspant    
het Boerenverdriet in Edam. Het is een smalle houten  
voetgangersbrug. Ze is één van de oudste (houten 
“wip)bruggen", die Edam nog rijk is.                               
Ze staat al ingetekend op een kaart die werd uitgegeven 
door Frederick de Wit na 1698. Haar naam ontleent de brug aan de 
generieke vorm die kwakel wordt genoemd. Maar het is in wezen een 
ophaalbrug, ook wel wip- of klapbrug genoemd.           (vervolg pagina 2) 
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Inhoud



Openingstijden:      
  Dagelijks van 10.00-18.00 uur,   

de laatste ronde 17.30 uur. 

Maandag, dinsdag en vrijdag van 
10 uur tot einde avondactiviteit, 

’s avonds alleen voor leden. 

* Roken verboden op het terras.  

 * Aanwezigheid op ons terras en  
in het clubgebouw is op          
eigen verantwoording  

Op donderdagen van            
12.00 tot 13.00 uur is er één 

bestuurslid aanwezig.     

 

Kosten voor het gebruik van     
de club anders dan in       
verenigingsverband:                                 

Voor leden € 30 per keer            
Voor niet-leden  € 100 per keer.  

SOCIËTEIT                             algemene informatie

Lidmaatschap en contributies: 
 

Jaarlidmaatschap: € 100,-  
 
Deel-lidmaatschap:per maand € 20,- 
met een maximum van vier maanden.  
Deze leden hebben geen stemrecht. 
De jaarcontributie dient uiterlijk op 
31 januari betaald te zijn.                         
Contributies en/of donaties kunnen 
contant* worden voldaan of op de 
onderstaande bankrekening worden 
overgemaakt. 
 
 
BANCO SANTANDER SA   
IBAN: ES44 0075 1294 6806 0019 0871 
( IBAN dient u te gebruiken als u 
vanuit Nederland overmaakt. ) 
 
BIC/Swiftcode: BSCHESMM 

t.n.v. Circulo Privado                    
Los Holandeses, L’Alfas del Pi 

*Contante betaling kan geschieden 
aan de bar in de club of aan de      

penningmeester.
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Bij de voorplaat:                                                                                       

Een juk verdeelt de omlaag hangende ketting in twee delen, waaraan 
de klep is bevestigd. De "spriet" is de bovenste balk van de brug, 
aan het einde is hij verbreed met een dusdanig (driehoekig)gewicht, 
zodat de brug door middel van een flinke ruk aan de ketting omhoog 
gaat. De brug is in 1967 erkend als rijksmonument. Op 16 juli 2013 
stortte de brug deels in. De brug is inmiddels  hersteld. 
                                 

 tekening Bart Groels   



 
LIEF EN LEED  

Graag willen wij alle hoofden van de afdelingen vragen of zij zo vriendelijk  

willen zijn als er zieken zijn bij hun afdeling dit te melden bij   

 

   Joke 965 873 419 of Karin 965 871 180  
 

Wij doen dit verzoek omdat het nogal eens voorkomt dat wij het te laat, of zelfs 

helemaal niet horen. Als wij niets weten kunnen wij ook geen actie ondernemen.  

En dat is natuurlijk jammer voor de zieken. 

 

Groetjes,  Lief en Leed Club “Los Holandeses”

Agenda activiteiten            Aad & Marco: evenemententeamclh@gmail.com 

Bibliotheek                     Sylvia van Houwelingen               616 522 236 
Biljart driebanden               Eddy Staal                              +32  474 984 143   

Biljart instuif                       Cor Klaver                                     679 015 430         

Biljart libre                         Eddy Staal                             +32  474 984 143 

Computerhulp                     Fred Dörr                             +31  620 979 279   
Darts                                   Henk Murks                                    965 871 180  

Evenementen Team             Aad en Marco                                 966 875 342 

Gemengd koor        Margaret Vegter                          643 219 812  

Jeu de Boules                      Karin Murks                                    965 871 180   

Keezen                                Elly van der Zaan                    +31  615 506 484  

Klaverjassen                        Hester Steenbergen               +31  641 504 688  

Lief en Leed                    Joke Holleman                             965 873 419 

                                           Karin Murks                                    965 871 180  

Shantykoor                   Fred Dörr                             +31  620 979 279     

Sjoelen        Ben van Zutphen    966 874 654 

Tafeltennis        Joop Verbeek           +31  647 077 964 

Beeldhouwen/Schilderen     Linda Laheij    652 152 122  
Wandelen                    Joke Niestadt              656 943 098

AFDELINGEN      Contactpersonen              Telefoonlijst
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Van de Redactie  
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En dan is het ‘twintig-drie-en-twintig’ een raar getal, door weinig      

deelbaar maar toch is het geen priemgetal, 119 x 17 = 2023, ik vond 

2022 mooier om te schrijven, helaas was het voor velen geen mooi jaar 

qua gebeurtenissen.  

Maar we gaan toch 2023 welkom heten, sommigen met goede voorne-

mens, vaak op 1 januari want dàn moet er een en ander gaan veranderen 

c.q. verbeteren. Niemand zal zeggen ’ik ga volgend jaar minder bewe-

gen, weer roken, blowen, meer eten en drinken, me asociaal gedragen of 

stoppen met sporten’ haha, het zou wel een stunt zijn als je iemand 

tegenkomt met een dergelijke uitspraak.  

Ikzelf ben helemaal niet van “iets moeten” op een bepaalde datum! 

Lijnen, minder drinken, minder snoepen, stoppen met roken, meer gaan 

sporten, moet dit nu echt op 1 januari? Oké misschien is dit voor anderen 

juist hèt moment, dat kan ook. In januari start dan weer ‘dry January’  

een maand geen alcohol, dit is voor velen nog vol te houden maar dan 

per 1 februari weer vol aan het sap!!  

Voor een definitieve en langdurige verandering, daar moet volgens mij je 

geest klaar voor zijn. Hoe vaak gaat een goed voornemen mis omdat je 

mentaal daar toch nog niet klaar voor bent of omdat iemand anders vindt 

dat er iets moet veranderen? Ik ken echt mensen die stopte met b.v. 

roken, drinken, eten, op een moment dat zijzelf hebben uitgekozen en 

dan lukt het, al jaren. Hoe tevreden ben je met je manier van leven? Wil 

je wat veranderen? Prima, doen, maar niet persé op 1 januari (waar-

schijnlijk is het al mislukt op de nieuwjaarsreceptie met de lekkere 

drankjes &hapjes) later kan echt ook.  

Lieve lezers, als het nu mislukt, niet mij de schuld geven met de opmer-

king “mijn geest was er nog niet klaar voor” het komt vast goed met 

(eventuele) goede voornemens!  

Mooi, gezond jaar gewenst, en ben je tevreden met jezelf,                  

houden zo……… dat lijkt me een goed voornemen. 

Willeke de Bruijn
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 Van de bestuurstafel
Zoals bekend verkeert het dak van de Club in slechte staat en dient vervangen 

te worden. Oorspronkelijk zou dit in september jl. gebeuren maar de onzekere 

financiële situatie noopte ertoe de vervanging uit te stellen. 

Door de forse toename van het aantal leden en de actie van de Club van 

Honderd t.b.v. de vervanging van de keukenapparatuur is het financieel 

mogelijk op korte termijn tot reparatie van het dak over te gaan. Inmiddels 

heeft overleg met de aannemer plaatsgevonden en is besloten om in januari 

2023 de werkzaamheden uit te voeren.                                                         

De aannemer heeft inmiddels de vergunning aangevraagd. 
 
Duidelijk is dat de werkzaamheden voor overlast zullen zorgen. Het exacte 

moment waarop de werkzaamheden starten zal zodra dit bekend is aan de leden 

worden gecommuniceerd. 

 

Het bestuur wil u er nogmaals aan herinneren dat vanwege de hoge 

energierekeningen de thermostaat in de Club deze winter op maximaal 19 

graden zal worden gezet. Wij vragen uw begrip hiervoor.                             

Zoals in het Huishoudelijk Reglement is vastgelegd dient de contributie voor 

het nieuwe jaar uiterlijk op 31januari van dat jaar te zijn betaald.                   

Het aantal betalende leden vormt de basis voor de begroting 2023 en is bepal-

end wat onze financiële mogelijkheden voor het nieuwe jaar zijn.                

Graag willen wij u verzoeken de contributie tijdig te voldoen. 

 

Onze vice-voorzitter Fred Mahler, heeft te kennen gegeven na vele jaren actief 

te zijn geweest binnen het bestuur, zijn functie te willen neerleggen.              

Wij zijn Fred dankbaar voor het vele werk dat hij voor de Club heeft verricht. 

Wij zullen op passende wijze afscheid nemen van Fred als bestuurslid.  

 
Paul van Veen zal de functie van vice-voorzitter van Fred overnemen waardoor 

er voor de functie van secretaris een vacature ontstaat. Het bestuur roept leden 

op zich kandidaat te stellen als bestuurslid voor de functie van secretaris.  

 

Tijdens de komende ALV zullen tevens een drietal bestuursleden herkozen kun-

nen worden omdat hun termijn van twee jaar er weer opzit.  

Het betreft:  Gerry Officier, voorzitter  

       Paul van Veen, nu secretaris en dan vice-voorzitter 

Joke Niestadt, algemeen bestuurslid en ledenadministratie.  
                                                                                        

 (VERVOLG VOLGENDE PAGINA) 
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Verzorging en verpleging 
aan huis voor tijdelijke en 

permanente bewoners aan 
de Costa Blanca.

 www.burothuiszorg.com     burothuiszorg@gmail.com

Thuiszorg · Nederlandstalige medewerkers met hart voor de zaak · A
yu

da a
 d

om
ic

ili
o

 966 875 616
648 927 947 (24u)

Nederlandstalige medewerkers met hart voor de zaak 

Ledenadministratie 
Het nieuwejaar is er alweer, dat betekent voor de Ledenadministratie 

veel werk. Het is namelijk de maand van het lidmaatschap betalen.       

Je kunt het lidmaatschap van 2023 tot 31 januari betalen, per bank 

(banknr. staat hier in de Brug vermeld, of contant aan de bar).                         

Dan komen de volgende werkzaamheden weer aan de orde, checken of 

de betalingen binnen zijn via de penningmeester of aan de bar, ledenlijst 

aanpassen en vooral nieuwe lidmaatschapkaartjes uitprinten.  

 

Leden, die hun contributie betaald hebben, kunnen hun lidmaatschaps-

kaartje afhalen aan de bar. Graag verneem ik van alle leden die een 

ander adres, telefoonnummer of emailadres hebben om dit door te geven.  

 
Het emailadres is: ledenadmin@holandeses.nl. 
 

Wij heten de volgende nieuwe leden van harte welkom:  

Alie Halsema  
Els de Laat  
Gerrit de Beuckelaer 
Ina Jongejan  
Krijn Jongejan 

 

Afgelopen periode overleden:  

Cees Kraan 

 

Joke Niestadt, ledenadministratie  

 

Gezien de kosten die het drukken van de Brug met zich meebrengt, te weten      

€ 2,90 per stuk, wil het bestuur benadrukken dat de Brug alleen voor leden 

bedoeld is en dat slechts één exemplaar kan worden meegenomen.           

Tevens wil het bestuur u herinneren aan het idee dat Gerard van Gent              

al eens heeft geopperd om uitgelezen exemplaren terug te leggen op de         

tafel in de Club.                                  
Jos de Bruijn,  penningmeester 

VERVOLG VAN HET BESTUUR
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BEELDHOUWEN & SCHILDEREN
 

Zo het nieuwe jaar staat alweer voor de 
deur dus de winter is er ook al, laten 
we hopen dat vooral op dinsdag het 
zonnetje vaak zal schijnen voor de 
beeldhouwers. Niet dat zij zich laten 
afschrikken als het een keertje minder 
is of regent. Met slecht weer staan we 
met de die-hards 
in de pagode en 
omdat we bezig 
zijn hebben we 
minder last van 
de kou.  

De groep is aardig groot aan het worden met ook 
dit jaar een leuk aantal nieuwe enthousiaste deel-

nemers. Sommigen al 
oude rotten in het vak, 
maar ook nieuw talent is 
ruimschoots aanwezig. 
Daar er altijd wel mensen 
in Nederland zijn of 
andere BBHH hebben is 
het nooit 
overdreven 
druk. 

 

Met schilderen gaat het ook rustig 
aan door. Helaas zijn afgelopen 
maand de balconades door een 
zware storm los geslagen.        
Dank aan Vivian, zij heeft de balco-
nades er verder afgehaald en netjes 
opgerold. Ze zijn nu opgeslagen in 
het winkeltje.  
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vervolg B&S
We gaan kijken of we ze in het 
voorjaar weer kunnen ophangen 
want het staat heel vrolijk. 
Voor de Kerst hadden we schilde-
rijtjes gemaakt, Oranje Kerst. Met 
ons groepje hebben we begin 
december gezellig op locatie 
geschilderd bij een van de schilde-
ressen thuis, het thema was kleu-
renloterij.  

Via kaarten werd bekend welke 
kleur de lucht, de bergen etc……
kregen. Dat zorgde voor enkelen 
voor een groot probleem.                                      

Gele lucht, oranje bergen en rode huisjes is niet echt makkelijk.           
Na afloop had iedereen iets lekkers gemaakt en de mannen schoven ook 
nog gezellig aan. Een geslaagde dag, We zitten nu met schilderen op de 
club weer binnen. Ook hier geldt dat er 
altijd wel mensen afwezig zijn dus de groep 
is niet erg groot. In januari heb ik een 
gesprek met iemand van de Noorse club.  
Zij hebben gevraagd of wij met onze club 
een keertje willen exposeren in hun club. 
Een hele eer. Iedereen een gezond en inspi-
rerend 2023 gewenst. 

  Linda
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        Spaanse les                
Beste leden, 

Op verzoek van een aantal leden die graag een cursus Spaans willen volgen, 

zijn we op zoek gegaan naar een docent en we hebben haar gevonden.        

Haar naam is Rebecca Lohman en ze is Nederlandse. Op 11 januari kunnen 

we starten met de cursus Spaans. De bedoeling is om met 2 groepen te starten: 

één groep voor mensen die al vaker les hebben gehad en kunnen beginnen 

vanaf het vervoegen van werkwoorden én een groep voor beginners.            

Start van de lessen: woensdag 11 januari. 
De cursus bestaat uit 10 wekelijkse lessen van anderhalf uur.  
Plaats: De lessen worden gegeven in de bibliotheek van onze club. 
Tijd: De groep beginners start op woensdag om 13.00 tot 14.30 uur. 
De tweede groep, gevorderden start om 15.00 tot 16.30 uur. 
De kosten van deze lessen bedragen € 50,- voor 10 lessen dit dient u bij 
aanvang van de eerste les in één keer te betalen.                                       
De groepen kunnen van start gaan als zich minimaal 12 personen voor 
iedere cursus hebben aangemeld. Het inschrijfformulier ligt klaar bij de 
bar. U betaalt de € 50,- bij aanvang van les 1. 

 De docente stelt zich voor: 
Mijn naam is Rebecca Lohman en ik woon bijna 9 jaar in Spanje. 
Toen ik hier aankwam wist ik helemaal niets van de Spaanse taal en begon 
mondjesmaat Spaans te praten. Toen ik bij een winkel ging werken waar ook 
Spanjaarden kwamen, merkte ik dat ik toch nog geen gesprek kon voeren. 
Toen besloot ik Spaans te gaan leren en ben ik begonnen bij een Spaanse 
privé leraar. Omdat ik leergierig ben en veel studeerde vroeg mijn leraar na 
een jaar of 2 of ik een Nederlands echtpaar les wilde geven, want hij sprak 
zelf alleen Engels. Ik ben daarmee begonnen en vond het zo leuk dat ik mijn 
papieren heb gehaald om officieel les te mogen geven en heb ik een pro-
gramma ontwikkeld waarin ik les geef aan 40/50+. Omdat je na je 40ste en 
ouder nu eenmaal niet zo makkelijk meer leert en dat vergt een andere 
manier van les geven. Naast het lesgeven, ben ik vrijwilliger bij de 
Protección Cicvil in l’Alfàs del Pi en vrijwilliger bij het Rode Kruis van 
Altea, daar doe ik de voedselbank en word ik bij het Rode Kruis aan de 
haven nu opgeleid tot uitrukdienst bij 112 telefoontjes.  
Ik hoop u 11 januari in de Spaanse les te mogen verwelkomen. 
  

                        Namens het bestuur Club Los Holandeses 



 
Zaterdag 26 november was er een optreden van de travestieshow van Miss 

Diamond. Het was in één woord geweldig! Tijdens het omkleden van Miss 
Diamond werd er in die korte pauzes  gedanst en gezongen op de muziek van 

een D.J. De ene na de andere prachtige creatie (16 stuks) werd geshowd en er 

werd perfect gezongen. Genoten van deze avond. Voor degene die het niet heeft 
gezien, zij hebben zeker wat gemist, het is voor herhaling vatbaar. 

 
Op zaterdag 4 december was het de beurt aan Sinterklaas en zijn 

Pietervrouwen. Door het WK voetbal konden Sint en de Pietervrouwen op het 

laatste moment nog vliegtickets kopen bij Sint&Piet airlines, De Pieten waren 

zo slim om hun fietsen mee te nemen. De Sint moest op een taxi wachten en dat 

duurde en duurde, maar ja het is Spanje. Plots kwam toch de Sint binnen en 

gelukkig erna de Pieten op hun fiets, ze werden enthousiast ontvangen met de 

bekende Sinterklaasliedjes onder muzikale begeleiding van Annelies en Gonnie, 

daarvoor dank. De Sint nodigde Riek Tol, Joke Holleman, Gerrie Officier en 
Ine Buitelaar uit om bij de Sint te komen. Ze werden allemaal bedankt voor het 

werk wat ze voor de club doen of hebben gedaan.  

Hierna brachten de Pieten de bingoballen aan het 

rollen na het strooien van pepernoten. Na het uit-

delen van de chocoladeletters vertrok de Sint en 

zijn gevolg onder luid gezang van “dag 

Sinterklaasje” tot volgend jaar! Iedereen was 

natuurlijk blij met de gewonnen prijzen, de 

hoofdprijs ging naar Yvonne G plus een heerlijk 

kado van CHOCOFLORA. 

Op 5 december is alle oranjeversiering wegge-

haald en met hulp van een ploeg vrijwilligers de 

club omgetoverd tot een sfeervol kerstpaleis. 
Hiervoor dank aan iedereen die geholpen heeft, ook werden prachtige kerststuk-

jes gemaakt voor alle tafels o.l.v. Linda en Stefanie. Het was veel werk, maar 

het eindresultaat is prachtig. 

 
De Kerstmarkt op 10 december was een prachtige dag met volop zon.            

De markt werd heel druk bezocht en werd veel gegeten en de drankjes gingen 

er ook goed in. Er stonden leuke kerstkramen, er was voor elk wat wils, kortom 

een gezellige en geslaagde kerstmarkt. 
Rest ons nog om alle leden namens het evenemententeam                          

een goed en gezond 2023 te wensen.   
 ET
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NIEUWS VAN HET EVENEMENTENTEAM

In kerstsfeer op 5 december een pepernotentoer-

nooi spelen lijkt wat tegenstrijdig, dit was het ook maar ook weer niet. Met 

pepernoten en kerstmuziek moet dit toch met een beetje goede wil lukken? En 

dit lukte ook. Met 28 leden (7 tafels) was er weer genoeg animo; de leden bepa-

len zelf met het  trekken van een stokje of zij in de groep van A of B gaan spe-

len en wie hun tegenstanders zullen zijn bv. 4 A gaat tegen 4 B dus tegen wie je 

gaat spelen is onbekend bij aanvang van de avond. We begonnen met een 

drankje en een kopje soep, in de pauze was er een lekker saucijzenbroodje met 

een tomatensalade en weer een drankje. De speelduur was 2x 5 kwartier en dan 

komt er toch nog een verrassende uitslag. Voor iedereen was er een pakje kerst-

servetten, gewoon een leuk klein kadootje wat iedereen kan gebruiken. De 1e 

prijs was voor Joke&Willeke, de 2e prijs voor Willie&Wouter en de 3e prijs 

voor Ada&Marga.  

Joke & Willeke

CANASTA
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De afgelopen maand mocht ik aanschuiven aan tafel bij Fritz en Claire 
Hadrich. Het huis van Claire en Fritz is al helemaal in kerstsfeer en als er 
een lekker glaasje wijn voor mijn neus staat kunnen we beginnen. 
 

1. Wie zijn jullie?                                                                                                 
Ik ben Fritz Hadrich. Ik ben in 1936 geboren in Berlijn, deze maand word ik 87 

jaar. Ik ben getrouwd met Claire en ik heb twee dochters die beide in Duitsland 

wonen. En ik ben Claire. Mijn leeftijd is 83 jaar. Ik heb 57 jaar geleden twee 

kinderen geadopteerd uit een kindertehuis, een jongen en een meisje. Ze zijn nu 

bijna 60.  
2. Sinds wanneer wonen jullie in Spanje?                                                       
We hebben eerst 20 jaar in Duitsland gewoond, daarna 2 jaar in Friesland en 20 

jaar geleden zijn we naar Spanje gekomen. In Friesland was het in de zomer-

maanden met water en een boot voor de deur als in een droom maar in de win-

termaanden was het niet prettig. Vandaar onze keus voor Spanje.  

3. Waarom kozen jullie voor La Nucía?                                                          
Een jaar voordat we naar Spanje kwamen hebben we 6 weken in Calpe gelo-

geerd. Vanuit daar hebben we ons georiënteerd op deze omgeving. We wisten al 

snel dat het Altea, Albir of La Nucía moest worden. Uiteindelijk hebben we ons 

huis gevonden in la Nucía.  
4. Wat hebben jullie gedaan in je werkzame leven?                              
Claire: na de middelbare school wilde ik graag studeren maar dat mocht niet 

van mijn ouders. Toen ik 18 werd ben ik als au pair naar Parijs gegaan om de 

taal te leren. Daarna naar Duitsland om Duits te leren en daar heb ik mijn eerste 

man leren kennen. Hier is mijn liefde voor paarden ontstaan en ik heb 28 jaar 

hippotherapie gegeven aan mentaal zieke kinderen. Fritz: ik ben consultant 

geweest bij een internationale organisatie in Wiesbaden. In 1998 ben ik gepen-

sioneerd.  
5. Wat vind je belangrijk?                                                           
Tevredenheid dat vind ik (Claire) het belangrijkste en voor Fritz geldt: wat je 

ook doet, doe het goed! Wees dienstbaar!  
 

 

6. Hebben jullie hobby’s?                                                                      
Claire: vroeger speelde ik trekzak maar door de reuma aan mijn vingers kan dat 

niet meer maar ik houd van schilderen, biljarten, tafeltennis, kaarten, sauna en 

’s ochtends even in het water 

gaan  Fritz: mijn grote hobby is 

het uitstippelen van onze cam-

perreizen en de reis zelf, klas-

sieke muziek en filosoferen.  

7. Wat mis je in onze club? 
Niets, het is een fijne plek om te 

komen, de entourage is goed, 

vriendelijke mensen en een 

goede leiding.    
8. Wat zou je willen verande-
ren in Nederland? 
Wij hebben hier geen antwoord 

op. Fritz: ik ben Duits georiën-

teerd en ik (Claire) ben al 60 

jaar uit Nederland.  
9. Wat zou je willen veranderen in Spanje?  
We vinden dat er nul tolerantie moet zijn voor corruptie en dat is niet zo. En 

verder vinden we dat vooral jonge mensen veel te hard rijden, ook op brom-

mers en scooters. Dus meer camera’s en vaker ingrijpen.  

 
10. Hebben jullie nog wensen?                                                                   
Ik (Claire) zou graag een reis willen maken naar Namibië en naar Griekenland 

en ik (Fritz) zou graag vanaf het beeld boven de stad, Rio de Janeiro willen  

zien.  

Dank jullie wel Claire en Fritz voor jullie gastvrijheid en natuurlijk ook voor 

jullie oprechte antwoorden. Heel veel succes bij alles wat jullie ondernemen.  

                                                                          Gerrie 

10 vragen aan.....Fritz en Claire Hadrich



Verzekeren:        

hoe, wat, waar, wanneer en waarom???? 

Hallo lieve clubleden  

Allereerst wensen wij alle leden, hun familie en vrienden een gezond 2023. 
Een goede gezondheid is wel het belangrijkste wat wij onze leden wensen.     

De meeste leden zijn (denk ik) gepensioneerd en genieten van de zon, een 

drankje en een gezellig muziekje van XtraFM. 

Spreken wij als Bob Cats Verzekeringen over gezondheid dan denken wij gelijk 

aan uw zorgverzekering. Sinds 1976, dus meer dan 45 jaar verzekeren wij uw 

belangen hier aan de Costa en is gezondheid een groot goed. 
Immers, wij kunnen u met zekerheid vertellen dat de meeste leden onder u niet 

Spaans resident zijn en niet onder het Spaans zorgstelsel vallen. 

Het Seguridad Social is een zorgstelsel wat te vergelijken is met het zieken-

fonds wat wij vroeger in Nederland hadden. Iedereen is verzekerd bij de over-

heid en de overheid bepaalt  afhankelijk van uw woonplaats naar welke dokter, 

specialist, ziekenhuis of therapeut u gaat. Probleem hierin is de dooverwijzing 

naar een specialist. Afhankelijk van welke specialisatie u nodig heeft kunnen de 

wachttijden varieren tussen 6 tot wel 11 maanden voordat u deze specialist dus 

onder ogen komt, om maar wat te noemen. Deze arts van het Seguridad Social 

zal  u in de meeste gevallen alleen in het Spaans te woord mogen staan, dit om 

eventuele fouten in vertalingen en miscommunicatie te voorkomen en te vermij-

den.Voor de meeste leden niet erg prettig, immers wij spreken (natuurlijk) alle-

maal Spaans, maar niet voldoende om bijvoorbeeld een Spaanse arts te vertellen 

wat je nu precies mankeert.  

De meeste Nederlanders die Spaans resident zijn, hebben zich bijverzekerd of 

volledig verzekerd via Bob Cats. Immers Bob Cats is één van de weinige tus-

senpersonen die zich Correduria mag noemen. Wat betekent dat Bob Cats 

beëdigd tussenpersoon is en dat houdt in dat Bob Cats met alle verzekerings-

maatschappijen zaken mag doen vanwege de kwaliteitseisen die de Spaanse 

overheid stelt aan een verzekeringskantoor.  

Met trots dragen wij daarom ook deze naam “Correduria”.                          

Heel belangrijk voor u als Spaans resident is dat u een keuze kan maken. Indien 

u verzekerd bent bij de Seguridad Social, dan kunt u zich aanvullend verzeke-

ren. Met andere woorden ‘un seguro de salud privado’ met of zonder             

(VERVOLG VOLGENDE PAGINA) 
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2 + 0 + 2 + 3 = 7 

Zeven, geluksgetal. Zou ik nu al wel kunnen gebruiken. Het is 17 december en 

over 3 dagen moet de kopij ingezonden zijn voor het eerste nummer van 2023. 
En de redactie is streng dus de druk is hoog. En waar vul ik mijn bladzijde mee 

als alle spannende dingen nog staan te gebeuren? 
Zoals op 20 december het optreden van het Shantykoor voor de residenten van 

het Forum. Als dirigent voel ik me behoorlijk verantwoordelijk voor een suc-

cesvolle middag waarbij ik vanzelfsprekend volledig vertrouw op de enthousi-

aste inzet van mijn mannen. Dan volgt er nog de Kerstzang-borrelmiddag op 24 

december waarbij de speciaal hiervoor samengestelde zanggroep druk heeft 

gerepeteerd o.l.v. Fred en Annelies Dörr. De Kerstdagen, de jaarwisseling, wan-

neer jullie dit lezen is alles al weer geschiedenis. Ik kan eindigen met goede 

wensen aan de lezer, dat is gebruikelijk zo tijdens de eerste dagen van het nieu-

we jaar. Hoewel, er zijn ook mensen die de hele maand januari gebruiken om te 

wensen, te kussen, te knuffelen en hier en daar een "luchtkus" uit te delen. En 

het mag weer! Er mag weer geknuffeld en gekust worden. Heel langzaam 

komen we weer in ons oude doen. Over het algemeen doen we weer "normaal". 
Het valt me wel op dat men, om een periode te duiden, vaak gebruik maakt van 

"voor, tijdens of na corona". Dat zal wel blijven, het was een ingrijpende tijd 

waarin iedereen op de een of andere manier is geconfronteerd met deze pande-

mie. Nu 2023, een nieuwe start met van alles in het verschiet en hopelijk vooral 

leuke dingen. Laat dat mijn wens zijn voor alle lezers. 
Inge Albers

El Canto de la Vida, gemengd koor 
We wensen iedereen een Feliz Año Nuevo, een gezellig, gelukkig en vooral 

gezond 2023. 
Nadat ons koor gestopt was door de gemeente in verband met geluidoverlast 

voor de omwonenden mochten we in december gelukkig binnen in de club 

repeteren. Het weer was intussen omgeslagen zodat het geen straf was om bin-

nen te zingen, de sfeer was weer optimaal, er werd zelfs tijdens de pauze 

enthousiast door gezongen en iedereen straalde plezier uit. 
Dat is dan ook ons doel, een gezellige middag en samen lekker zingen en swin-

gen op het ritme van de muziek. 
We hopen natuurlijk dat we zodra het weer het toelaat, weer naar buiten mogen 

en dan zonder versterking door boxen kunnen repeteren in het zonnetje en de 

heerlijke buitenlucht.   

Margaret Vegter 



GELUKKIG NIEUWJAAR voor alle 

leden, het belangrijkste is een goede gezond-

heid en dat wij dit jaar weer vele leuke 

momenten in de club hebben. 

 
Wij als klaverjassers proberen er een mooi jaar 

van te maken. Hopen op nog meer klaverjassers, 

het is nu eenmaal zo hoe meer zielen, hoe meer  

vreugde De feestmaand december is 

voorbij, alle feestartikelen weer in de 

kast, niet te lang.  
Op 18 december was het kerst-klaver-

jassen, we hadden vijf tafels, na het 

kaarten eerst de prijsuitreiking, de poedel 

prijs was voor Rietje Oudenrijn en Be 

Prins, twee oud gedienden van de club, 

daarna een lekker etentje, dit was tevens 

de laatste keer voor Harry en Wies.  

Zij gaan niet weg maar stoppen met het 

verzorgen van de klaverjasafdeling, zij 

willen wat meer op vakantie maar blijven 

wel gezellig mee spelen, als afscheid 

hadden we een leuk present voor hun 

beide. 
De opvolgers zijn Ben van Beek en 

Hester Steenbergen We gaan ons best 

doen om er een leuk jaar van te maken, 

met diverse klaverjas momenten, tevens 

streven we ernaar om in het najaar weer 

op reis te gaan samen met de canas-

taspelers, wie weet gaat de bridge 

afdeling of de biljarters ook mee. 
Joke en ik (Hester), doen ons best om 

een goede locatie te vinden. 
Tot slot PROOST OP 2023 
                            Het klaverjasteam
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Verzekeren  vervolg  

  
       

eigen risico, u kunt deze verzekeringen op maat laten maken. Nu denkt u 

mogelijk, mooi dat ik in Nederland verzekerd ben en daardoor wel een vrije 

keuze van arts, ziekenhuis, etc heb. Maar dit gaat niet altijd op! We hebben in 

Nederland een keuze in zorgverzekeraars. Verzekeraars die samenwerken met 

regio-gebonden ziekenhuizen, artsen, etc (immers u heeft een adres in 

Nederland waar u ingeschreven bent) en verzekeraars die u financiëel vergoe-

den en aan u de keuze laten welk ziekenhuis, arts etc. u neemt. Uit voorgaand 

blijkt dus dat u voor een operatie terug moet naar Nederland en in geval van 

spoed u eerst aan uw verzekeraar toestemming moet vragen. Vele malen heb-

ben wij bemiddeld voor mensen die in zo´n situatie terecht zijn gekomen. 
Wij realiseren ons dat door alle ellende in Oost Europa het er voor ons niet 

goedkoper op is geworden. Maar bezuinigt u aub niet op uw zorgverzekering in 

Spanje. Mocht u denken dat u in Spanje een beroep kunt doen op uw 

Nederlandse Verzekeringen dan komt u (soms) van een koude kermis thuis. 

Maar daar gaan wij u een volgende keer over informeren. Onze rubriek van 

januari zal wel heel wat stof bij u  doen oplaaien. 

Nevada Meijer Maenen, commercieel directeur 
Bobcats Verzekeringen 

Keezen 
 

Dit spel, wat inmiddels op donderdagmiddag gespeeld 

wordt door een aantal enthousiaste medespelers, is al 

enkele jaren bekend in Nederland. 
Het schijnt begonnen te zijn in de provincie Noord-Holland. Op campings 

worden er zelfs al hele toernooien georganiseerd. Ook is er is zelfs al een     

variant op bedacht ‘tokken’ genaamd. 
Maar ik wil mij púúr aan de regels houden van het óriginele spel Keezen, dus 

het is niet de bedoeling om door eigen ervaring van jaren er andere regels aan 

toe te voegen, dit om verwarring te voorkomen bij beginners. 
We zijn nu zo’n vier weken aan het spelen. Het spel is een combinatie van 2 

zeer oude bekende spellen, zoals het ‘pesten’ met kaarten en alsmede het spel 

‘mens erger je niet’. Je speelt mèt pionnen en mèt het bord van mens-erger-je-

niet. Daar houdt het mee op. De kaarten associëren met het spel pesten.  
Zoals je op de begeleidingskaart kan lezen hebben bepaalde kaarten een doel. 



De rest van de kaarten staan voor de hoeveelheid stappen die je vooruit maakt. 

Er is 1 kaart waarmee je verplicht 4 stappen àchteruit gaat, dat is de 4. 
Het is een tactisch denkspel, vergis je dáár niet in! Soms heb je mooi bedacht 

wat je met je kaarten kan bewerkstelligen, maar het volgende moment kan een 

medespeler(s) je tactiek compleet laten veranderen.  
Je speelt met een maat, als je met 4 of 6 personen speelt, die uiteraard tegen-

over je zit, wat met andere kaartspellen ook vaak het geval is.  
Je houdt rekening met je zetten voor je maat, je kan je maat zelfs helpen.      

En als 1 van de twee zijn ‘huis’ vol met pionnen heeft staan, kan en moét je je 

maat helpen. Als ook je maat zijn huis vol heeft met de pionnen, ben je samen 

de winnaar en start je een nieuwe ronde.  
En net als met alle kaartspellen, het valt of staat met wat je voor kaarten krijgt.  
Er zijn een aantal mensen die het spel voor het eerst spelen en die begeleid ik 

persoonlijk. Een enkele keer helpt ook mijn partner Tom mij met de begelei-

ding als de groep nieuwkomers te groot is voor mij 

alleen. We spelen dan eerst een ‘open’ spel.  
D.w.z. kaarten open leggen en een ieder (laten) vertellen 

wat hij/zij met de kaarten kan doen.                           

Het eerste groepje is al zover dat zij mee kunnen spelen 

met ervaren spelers, waarbij ik 1 beginner bij drie erva-

ren spelers probeer te plaatsen.                              

Daarna is het aan jezelf met wie je wilt spelen.  
Hierbij wil ik die ervaren spelers een compliment geven, 

omdat zij het geduld opbrengen en ècht rekening probe-

ren te houden met de beginner.                                

Soms is er 1 tafel waar alleen ervaren spelers aan zitten 

en dan gaat het er sportief maar fel aan toe. En in de toekomst zijn we met z’n 

allen ervaren. Ik bespreek graag met z’n allen of er een toernooitje gespeeld 

wordt of niet.  
 

Natuurlijk is het voor een iedereen toegankelijk om te kijken en/of mee te 

doen, aanmelden is niet echt nodig, je mag gewoon komen en bent niet ver-

plicht om er elke donderdag te zijn, of met vaste spelers te spelen. Het is zelfs 

leerzamer om elke keer met anderen te spelen. We starten weer donderdag 5 

januari 2023 om 14:00 uur tot einde middag (13.45 uur aanwezig svp). 
Van het bestuur heb ik vernomen dat alleen leden van de club hieraan mogen 

deelnemen.  

Wees welkom om kennis te maken met dit gezellige spel, genaamd KEEZEN!  
Iedereen een gelukkig nieuwjaar.           Elly van der Zaan en Tom Manders. 
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 BARPRAAT 
Ondergetekende kan over het algemeen goed van zijn nachtrust genieten, 7 à 8 

uur met een sanitaire stop is normaal. 
Maar eind november had hij last van een slecht slaap weekend. Ik wist dat in 

december mijn rijbewijs verlengd moest worden maar het al in december 2021 

had moeten gebeuren, bijna een jaar te laat dus. Na wat op internet zoeken zag 

ik dat een rijbewijs 10 maanden verlopen mag zijn. 
 

Ik zag steeds meer wolven in het bos, rijles nemen, rijexamen en dat met mijn 

matige kennis van de Spaanse taal. Ik zag me al in een 45 km autootje of in 

scootmobiel rondrijden. 
 

De maandag erop gelijk naar clinica Europa in Benidorm waar ik voorheen 

altijd mijn rijbewijs liet verlengen. 
Men kan daar zonder afspraak terecht, ik schoof mijn verlopen rijbewijs en 

paspoort onder het beschermde glas door en vertelde niet dat mijn rijbewijs 

verlopen was. 
Tot mijn grote opluchting begon de dame achter het glas zonder opmerking de 

procedure in te zetten om mijn rijbewijs te verlengen. 
 

De gebruikelijke medische testen doorstaan en een bewijs dat ik 3 maanden 

met mijn auto op de openbare weg mag rijden totdat mijn verlengde rijbewijs 

is toegestuurd. 
 

Misschien kan DGT nog dwars gaan liggen. (Direction General de Trafico) 
 

Ik schrijf dit om leden die nog niet weten dat het verlengen van het rijbewijs 

gemakkelijk in clinica Europa in Benidorm kan plaats vinden, ik was binnen 

een half uur klaar. 
 

De laatste tijd valt het de barzitters op dat bij evenementen zoals de open dag 

en kerstmarkt het zeer druk is, wij denken dat het komt omdat de club reclame 

maakt op de Nederlandstalige zender Xtra FM voor deze evenementen. 
Het leverde ook nieuwe leden op, maar helemaal gerust zijn de barzitters daar 

niet op, wellicht komt er eens een ledenstop van.                                    

Hoeveel leden kan onze club aan?  

                                                         GVG 



Interview met Martine 
Mertens, wethouder van  
de gemeente l’Alfàs del Pi 
door Paul van Veen 
Beste Leden,                                                                                                        
Paul heet Martine welkom en vindt het fijn dat 

zij wil meewerken aan dit interview, Paul bena-

drukt dat hij het belangrijk vindt om haar te 

interviewen, zodat onze leden haar beter leren kennen, hij denkt dat de informa-

tie die zij kan geven welkom is voor onze leden. 

Vraag: Hoe lang woon je al in Spanje? Ik ben in mei 1989 naar Spanje ver-

huisd, woon er al 33 jaar. Martine heeft een Spaanse man en heeft 2 kinderen. 

Vraag: Hoe lang ben je al wethouder en wat voor werk deed je in België?  
Ik ben al 6 jaar wethouder in l'Alfàs del Pi. In België heb ik enkele jaren 

gewerkt bij een douanekantoor. Ik woonde daar in Loenhout, tussen Antwerpen 

en Breda aan de grens. In de jaren dat ik hier in Spanje woon, heb ik in toeris-

me, als doktersassistente en docent gewerkt. 

Vraag: Wat houd je werk in als wethouder en geef je leiding? Mijn werk 

bestaat uit mensen bijstaan, vooral buitenlanders, leiding geef ik aan een kleine 

groep medewerkers. 

Vraag: Hoeveel wethouders zijn er binnen de gemeente werkzaam en heb-
ben die allemaal een speciale taak? Er zijn 14 wethouders en 7 gemeente-

raadsleden. De 14 wethouders hebben allemaal een specifieke taak, onder ande-

re, sport, ouderen, cultuur, huisvesting. Er is een wekelijkse vergadering met 

deze wethouders. Verder zijn er commissies en de maandelijkse gemeenteraad 

waar alle gemeenteraadsleden en wethouders aanwezig zijn. De burgemeester 

zit deze allemaal voor. Martine bewondert de burgemeester, Vicente Arques 

Cortes voor wat hij allemaal voor elkaar krijgt. Hij is namelijk ook volksverte-

genwoordiger in de Valenciaanse regering. 

Vraag: Hoeveel medewerkers werken op het gemeente huis? Binnen de 

gemeente werken er ca. 200 medewerkers, niet alleen op het gemeentehuis, ook 

vallen de politie, tuinmannen, kantoorpersoneel en conciërges van scholen hier-

onder. Ook zijn er binnen de gemeente veel vrijwilligersverenigingen, b.v. voor 

de voedselbank, rode kruis, tuinlieden en voor het milieu. 

De BRUG blz. 15



De BRUG blz. 16

�������	�
�����������

��������	��������

����������	
�������������

�����������������	�������������

�����

����������	��
����

��������	
�������������������������	����

��������	���		��������������

�������	��	
������	��
���	��	�
�����	

���	��	���
��	��
������

Vraag: Heb je ook contact met andere gemeentes, zo ja, waar over dan? 
Contact met andere gemeentes is alleen bij grote bijeenkomsten, op andere 

vlakken zijn er wel veel contacten, b.v. voor jongeren, het organiseren van ski-

reizen, wandelingen, vrouwenbewegingen en rechten voor vrouwen, samen 

staan zijn wij sterker. 

Vraag: Hoeveel inwoners heeft Alfas, kan je ongeveer aangeven hoe dat 
verdeeld is in Spanjaarden en andere nationaliteiten? De gemeente heeft 

ongeveer 21.000 inwoners, daarvan zijn er 52% buitenlanders, eigenlijk is dat 

nog hoger omdat niet Europese mensen zo snel mogelijk de Spaanse nationali-

teit aanvragen omdat er voor hen dan een stuk bureaucratie wegvalt. In het 

bevolkingsregister, “Padrón” staan 2300 Nederlanders, 2500 Noren en 2600 

Britten, daarnaast ook kleine groeperingen zoals, Roemenen, Belgen, Duitsers, 

en andere. De groep Roemenen 850 inwoners is zeer gewild bij bouwonderne-

mingen, deze groep is goed geïntegreerd. Binnen de gemeente is de grootste 

aannemer werkzaam met 300 personen, daarvan is een groot gedeelte Roemeen.  

Vraag: Merk je dat Spanjaarden het prettig vinden met zoveel buitenlan-
ders in een stad te wonen. Ja dat merk ik, het feit dat hier veel buitenlanders 

wonen is een win-win situatie. Iedereen wordt er beter van. De lokale bevolking 

heeft ook een veel opener mentaliteit dan in het binnenland. De kinderen groei-

en samen op en vinden het normaal dat bij vriendjes thuis een andere taal 

gesproken wordt. Veel mensen spreken tegenwoordig ook Engels. Er is wel een 

minpunt, vooral voor de Spaanse jongeren omdat nl de huur- en koopprijzen 

van de woningen vrij hoog zijn voor hun salarissen. 

Vraag: Als je resident bent, dan moet je naar de dokter in het Centro de 
Salud en eventueel naar het Spaanse ziekenhuis, bij langdurige ziekte heb 
je dan ook recht op hulp thuis en eventuele andere hulp. Er zijn 2 systemen, 

1 het Spaanse ziekenfonds en 2 de privé doctoren en ziekenhuizen. De gemeen-

te heeft een goede band met het Spaanse ziekhuis en de lokale Centro de Salud 

waar uitstekende artsen werkzaam zijn. Veel doctoren werken zowel voor het 

ziekenfonds als in de privé ziekenhuizen. In het Centro de Salud en ziekenhuis 

(voor ons Villajoyosa) wordt meestal alleen Spaans gesproken. Martine vertelt 

dat de artsen het belangrijk vinden dat de communicatie goed kan verlopen zon-

der misverstanden. De doctoren hebben gestudeerd in het Spaans, je moet daar-

om een tolk meenemen als je de Spaanse taal niet voldoende beheerst. In het 

Spaanse ziekhuis wordt verwacht van de familie dat zij meehelpen met kleine 

taken. Als je resident bent en in het bezit bent van een SIP-kaart dan kan je naar 

de dokter in het Centro de Salud, deze kan je doorverwijzen naar het zieken-

huis, of naar Foietes, het specialistencentrum in Benidorm. De gemeente heeft 
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ook nog een sociale dienst, deze is gehuisvest in l'Alfàs +Social achter de mid-

delbare school daar kan je thuishulp aanvragen die al dan niet betaald wordt, al 

naargelang je inkomen. De fysiotherapie gaat via de huisarts, dit wordt minder 

snel gegeven dan in Nederland of België.  Martine schetst nog als laatste, men-

sen moeten zelf afwegen wat belangrijk voor ze is. Het Spaanse ziekenfonds 

sluit niemand uit en eventuele voorgeschiedenis is ook gedekt. Mocht men toch 

sneller aan de beurt willen zijn bij een specialist of een second opinion willen 

van de huisarts dan kan men eventueel een consult betalen bij een privé huisarts 

of specialist. Een andere optie is een privéverzekering afsluiten. 

Vraag: Wat doet de gemeente voor gepensioneerden? Voor gepensioneerden 

doet de gemeente heel veel, er is speciaal gebouw voor gepensioneerden, er zijn 

veel gezondheid workshops, bewegen, dansen, handwerk, boule toernooien, en 

excursies. Martine haar taak is om de mensen hier heen te krijgen. Taal is vaak 

een barrière en daarom organiseert Pangea, waarvoor Martine ook verantwoor-

delijk voor is, cursussen Spaans. Vanaf volgende maand begint er weer een 

nieuwe cursus creatief naaien waar men leuke dingen maakt maar belangrijker 

nog waar men met andere mensen Spaans kan spreken. 

Vraag: Volgend jaar zijn er gemeente verkiezingen, je stelt je weer beschik-
baar? Op 28 mei 2023 is de gemeenteraadsverkiezing, Spanjaarden mogen aan 

alle verkiezingen deelnemen, buitenlanders mogen alleen deelnemen aan de 

gemeenteraadsverkiezing. Als je wilt meedoen aan deze verkiezing dan moet je 

in het gemeentehuis een “Intención de Voto” aanvragen en ondertekenen, dit 

document blijft altijd geldig. Je krijgt je stembrief dan thuisgestuurd. Bijna alle 

wethouders incl. de burgemeester doen weer mee aan de verkiezing.  De partij 

van Martine heet PSOE. Zij wil nog graag doorgaan omdat ze nog graag din-

gen wil verbeteren. 

Vraag: Wat kan je doen om de leden zo ver te krijgen om op jou te stem-
men? De enige manier om op Martine te stemmen is, weten wie zij is en wat 

zij doet, zij staat altijd open om te luisteren en probeert te helpen. Binnen de 

gemeente is nog veel werk en zij wil daar graag aan meewerken. Veel mensen 

kennen haar. 

Vraag: Wil je in 2023 in het najaar een lezing geven binnen onze club, 
zodat de leden je vragen kunnen stellen over allerlei zaken? Dat wil ik heel 

graag, na de verkiezingen kan dat. Zij wenst alle leden van Club los Holandeses 

een gezond Nieuw Jaar!                                                                                     
Paul bedankt Martine, het was een prettig interview, zij was heel duidelijk. 

Paul wil nog alle leden een gezond 2023 wensen.
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Playback feestavond  
op zaterdag 11 maart   

 

Zoals jullie al eerder in De BRUG hebben kunnen lezen organiseren  

De Slingers op 11 maart een Playback avond met als thema 

 “Uit de oude doos”.  

 

Voor deze avond is het aanbod groot en gevarieerd. Er zijn al veel aan-

meldingen maar er is nog beperkt plek om je in te schrijven voor deze 

vrolijke avond. Let op: om op te treden moet je wel lid zijn volgend 

jaar. Tijdens deze avond zal de “Vrolijke Noot” zeker doorklinken.   

Na de optredens zal de avond worden afgesloten met muziek van DJ 

Diffrend. 

 

De kaartverkoop gaat op 6 januari van start, verkoop via de bar. Wilt u 

deze avond bijwonen koop dan zo snel mogelijk kaarten want er is 

maar plaats voor ongeveer 120 personen en VOL=VOL.                    

De entreeprijs zal € 4,- inclusief 1 consumptie. 

 

Inmiddels is de poster met meer informatie ook in de club te vinden.  

 

Wees er snel bij en mis deze bijzondere avond niet op 11 maart! 
 

De Slingers; Joke, Fred, Linda, Wouter, Bart
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Ik zit hier op 20 december 2022 te schrijven als een zeer tevreden mens. 
Vanmiddag hebben wij ons kerstcon-

cert gehad bij Forum Mare Nostrum. 
Wij wilden een kerstconcert geven 

van nationale en internationale  

zeemansliedjes gelardeerd met 

kerstliedjes. Gelukkig hebben wij de 

kerstman bereid gevonden om bij de 

eerste helft van ons concert aanwezig 

te zijn. Hij zong zelfs uit volle borst 

mee.  
Bij een publiek van minstens 200 

mensen was het een uitstekend 

concert. De bekende zeemansliedjes 

kwamen voorbij, ook Engelse en  

Duitse liedjes. Het blijkt wel, ons 

Shantykoor was internationaal. 

Uiteraard ontbraken de Nederlandse 

Shanties niet. 

Ook het kerstrepertoire was van 

internationale aard. Wij besloten het 

optreden met een staande ovatie! 
 

Het blijkt wel, ons Shantykoor 

bevindt zich in een opgaande spiraal, 

inmiddels hebben wij de 24ste zanger 

mogen bijschrijven. In het kader 

daarom, herinner ik iedereen nog 

even aan het motto van ons koor: 

als je kunt zingen, ZING dan mee. 
Iedereen is van harte welkom om 

eens te komen kijken bij een van 

onze repetities op dinsdagmiddag, ik 

hoop vele leden snel te zien. 
 
Fred Dörr 

Van het Shantykoor
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                 WEEKSCHEMA-ACTIVITEITEN 
 
MAANDAG     BILJART LIBRE COMPETITIE       10.15 - 14.00 
      “     COMPUTERHULP                     13.00 - 15.00  
      “                  GEMENGD KOOR                            13.30 - 15.30 
      “     CANASTA          19.30  
 
DINSDAG     BEELDHOUWEN           10.30 - 13.00 
      “     SHANTYKOOR          14.00  
      “                DARTS          19.00 
 
WOENSDAG    KLAVERJASSEN          10.30     
               RESERVE WEDSTRIJDDAG            10.15 - 14.00                            

               BILJARTCOMPETITIE EN 
                          TOERNOOIEN  
 
DONDERDAG  BILJARTINSTUIF          10.30 - 14.00 
      “     JEU DE BOULES          11.00 
      “     SCHILDEREN          10.15 - 13.00 
      “     BIBLIOTHEEK          13.00 - 14.00 
      “     KEEZEN          13.45  

 
VRIJDAG         BRIDGE          12.00      
      “                  TAFELTENNIS          20.00 
      “                  SJOELEN          20.00 
 
ZATERDAG     BILJART 3-BANDEN COMP.          10.15 - 14.00 
      “                  WANDELEN                                       10.00 
 
ZONDAG      KOPPELKLAVERJASSEN                10.30 - 14.00 
 
 
Nog niet alle afdelingen hebben hun activiteiten kunnen opstarten. 

Voor meer informatie kan je terecht bij de afdelingshoofden         
die elders in de Brug vermeld staan.

 
 
 
Uitslagen: 
25 November 
1. 60.83% Ans de Geus en Jan Mol 
2. 57.50% Christine van Bel en Monika Hennenberg 
3. 55.90% Hennie Haas en Piet Verhees 

Ina en Krijn Jongejan 
Danny de Pauw en Gerard Verboekent 

2 December 
1. 60.83% Rietje van den Oudenrijn en Peter Ortmans 
2. 54.58% Johanna Boits en Pieter Tensen 
3. 54.00% Hennie Haas en Piet Verhees 
9 December 
1. 70.83% Nadia en Patric Houben 
2. 64.58% Emmy en Ruud Kool 
3. 55.83% Danny de Pauw en Gerard Verboekent 
16 December 
1. 61.46% Emmy en Ruud Kool 
2. 61.25% Nadia en Patric Houben 
3. 60.68% Riek Tol en Ben van Beek 

 
Vrijdag 16 december speelden we onze jaarlijkse KerstBridgeDrive in ons 

zeer sfeervol versierd clubgebouw. Hulde aan dit team vrijwilligers! 
We waren met maar liefst 19 paren, we zijn om 11.00 uur van start gegaan 

met de eerste 12 spellen, hebben daarna geproost met een heerlijk glaasje 

cava en genoten van een heerlijke Kerstlunch. Hierna de volgende 12 spellen 

waarbij de meest onmogelijke slems werden gespeeld en gehaald (!) die ik in 

heel mijn lange bridgecarrière nog nooit voorbij heb zien komen. 
We sloten af met lekker ijs, slagroom en chocola en tijdens de uitslag ont-

ving iedereen een lekker flesje wijn.  

We wensen alle bridgers, overige leden en alle medewerkers van de Club 

Holandeses een gezond 2023. 

 
Het bridgeteam, 

Ans en Jan. 

Van het bridgeteam 
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CBKexpat 
Chequi                                    

Ciudad Patricia                       
Eddy Kramer                         

Euro Clinica Rincón  
Euro Optica                                  

Fresno                                     
HCB                                            

Huisarts Koenders  CMA        
Indoor parking                        

Ingeborg Posthuma                 
Kuiper verhuizingen                

Montebello                                                         
R.v.Rijsbergen, therapeute  

Salus Bob Cats                                            
          Saya Consulting    

The Royal BBQ 
Toldos Aitana                      

Totays                                   
Vistalia  
XtraFM        

                               
Noteer in uw mobiel  

Een ambulance  
 van HCB kunt  
 u oproepen via  
telefoonnummer 
0034 639 312 615  
Een ambulance  
van IMED kunt  
 u oproepen via  
telefoonnummer    
0034 966 817 412 
of 900 22 33 44 

Adverteerders            

1/1 pagina:     Kleur              € 250,00       
                        Z/W                € 180,00 
                          Weblink  gratis 
1/2 pagina:     Kleur             € 150,00 
                        Z/W                €   90,00 
                          Weblink gratis 
1/3 pagina:     Kleur              €   90,00      
                        Z/W                €   70,00 

             Weblink  gratis 

Nuttige telefoonnummers / adressen

Algemeen noodnummer (Ambulance,    

Politie en Brandweer): 112 
 
Gemeente La Nucia 
Jessica Gommans: 0034 646857992 (NL) 
Algemeen: 0034 965870700 
Website: www.lanucia.es 
Of download de app: APP La Nucía 
 
Gemeente L’Alfas del Pi 
Martine Mertens: 0034 681285974 (NL) 
Algemeen: 0034 965888265 
Website: www.lalfas.es 
 
Ziekenhuis  HCB 
Astrid ten Zeldam: 0034 639312615 (NL) 
 
Ziekenhuis Imed 
Brigitte Kriek, 0034-620179703 

 
Mis je een belangrijk telefoonnummer?  
Geef dat dan even door aan de redactie    
van dit blad.

Advertentietarieven per kalenderjaar

Kuiper De Internationale Verhuizer verzorgt 
uw internationale verhuizing tot in de puntjes. 
Wekelijks rijden er luchtgeveerde verhuiswagens 
naar en vanuit onder meer Frankrijk, Spanje, 
Portugal, Zwitserland en Italië.

•   Eigen (Nederlandstalige) vestigingen in 
heel Zuid-Europa

•  Wereldwijd betrouwbaar en ervaren 
agentennetwerk

•  Moderne opslagfaciliteiten in Nederland 
en op de bestemming

•  Tevens frequent op andere Europese 
en Overzee bestemmingen

• Door combinatielading gunstige en 
concurrerende tarieven!

Van Houten Industriepark 12
1381 MZ Weesp 
Nederland

+31 (0)294 418080
info@kuiperbv.nl
www.kuiperbv.nl


